
5/2013. (11.01.) számú dékáni utasítás 

a dékán-helyettesek feladatairól 

 

1.§ A dékáni utasítást a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) SzMSz 93. § (6) bekezdése 

alapján adtam ki. 

 

2.§ (1) A dékán akadályoztatása esetén az általános dékán-helyettes, mindkettő egyidejű távolléte 

esetén az oktatásért és tudományért felelős dékánhelyettes látja el a dékáni feladatokat. 

 

(2) A dékán, az általános dékán-helyettes, valamint az oktatásért és tudományért felelős dékán-

helyettes egyidejű távolléte esetén a továbbképzésért és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékán-

helyettes látja el a dékáni feladatokat. 

 

3.§  Az általános dékánhelyettes 

a) a 2.§ (1) bekezdésben meghatározottak szerint helyettesíti a dékánt; 

b) figyelemmel kíséri a PTE ÁJK (továbbiakban: Kar) gazdálkodását; 

c) a dékán felhatalmazása alapján képviseli a Kart; 

d) javaslatot tesz a Kar gazdálkodását érintő kérdésekben; 

e) javaslatot tesz a Kar szervezeti felépítésével kapcsolatos kérdésekben; 

f) ellenőrzi a dékán és a Kari Tanács által hozott döntések végrehajtását; 

g) javaslatot tesz az informatikai feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben; 

h) kapcsolatot tart a tanszékvezetőkkel; 

i) kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzati testülettel; 

j) kapcsolatot tart a PTE szerveivel; 

k) kapcsolatot tart a Karral együttműködő külső személyekkel, szervezetekkel; 

l) koordinálja a Kar marketing tevékenységét; 

m) a tanulmányi osztály (továbbiakban: TO) vezetőjének a bevonásával ellenőrzi az oktatók 

óraterhelését. 

 

4.§  Az oktatásért és tudományért felelős dékán-helyettes 

a) a dékán felhatalmazása alapján dönt az oktatással kapcsolatos ügyekben; 

b) figyelemmel kíséri a tanulmányi ügyeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a TO 

vezetőjével; 

c) figyelemmel kíséri az oktatói munka hallgatói véleményezését; 

d) a dékán felhatalmazása alapján dönt a kari kiadói tevékenységgel összefüggő ügyekben; 

e) koordinálja a Kar által szervezett tudományos rendezvények előkészítését, lebonyolítását… 

f) előkészíti a Karon folyó képzések képzési és kimeneti követelményeinek a felülvizsgálatát. 

g) eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben a PTE-TVSZ, valamint a PTE-TJSZ és a 

kapcsolódó szabályzatok rendelkezései a Kar vezetője számára hatáskört biztosítanak. 

 

5.§  A továbbképzésért és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékán-helyettes 

a) a dékán felhatalmazása alapján dönt a továbbképzéssel kapcsolatos ügyekben; 

b) koordinálja a Kar külkapcsolati ügyeinek a végrehajtását; 

c) kapcsolatot tart a Kar külföldi partnerintézményeivel; 

d) elősegíti a Kar oktatóinak nemzetközi kapcsolatainak erősítését. 

 

6.§  E dékáni utasítás 2013. november hó 1. napján lép hatályba. 

 

Pécsett, 2013. október 28. napján. 

Prof. Dr. Kecskés László 

dékán 


